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Premiär för nya uppdaterade Toyota Land Cruiser 150 
 
Legendariska Toyota Land Cruiser 150 uppdateras med ny starkare motor, nytt 
multimediasystem och nya mer avancerade säkerhetssystem. 
 

- 2.8-liters dieselmotor med 204 hk och 500 Nm.  
- Uppdaterat multimediasystem med Apple CarPlay och Android Auto.  
- Andra generationens Toyota Safety Sense med aktiva säkerhetsystem.  
- Tillgänglig som fem- och sjusitsig --- pris från 645 900 kronor.  

 
 
I nästan 70 år har Toyota Land Cruiser varit sinnebilden av en offroad-bil med överlägsen 
kvalitet, pålitlighet och driftsäkerhet. Land Cruisers kapacitet för avancerad terrängkörning 
i kombination med hög komfort har gjort den till bästsäljare i sitt segment på flera 
europeiska marknader. 
Inte heller någon annan Toyotas modeller säljs i lika många länder som just Land Cruiser: 
190 stycken! 
 
Till 2021 har Land Cruiser 150 uppdaterats med ny starkare motor, designförändringar 
exteriört och ny teknik interiört --- för såväl höjd komfort som säkerhet.  
Utvändigt känns nya Land Cruiser igen på svarta karossdetaljer såväl framtill som bak. 
Invändigt märks bland annat ett uppgraderat multimediasystem med pekskärm och 
snabbare mjukvara. Systemet erbjuder både Apple CarPlay och Android Auto. Här finns 
också uppkopplade tjänster med tre års fria kartuppdateringar som uppdateras over-the-
air. I de uppkopplade tjänsterna finns också Google sökfunktion, trafikinformation i realtid 
samt information om såväl hastighetskameror, parkeringar, väder och bränslepriser. 
 
Dieselmotorn på 2,8 liter med dubbla överliggande kamaxlar och commonrail-teknik har 
blivit 27 hästkrafter starkare, så att den nu ger 204 hästkrafter vid 3 000---3 400 r/min. 
Vridmomentet har ökat med 50 newtonmeter till 500 Nm vid 1 600---2 800 r/min. 
Automatlådan har sex steg. 
Accelerationen 0---100 km/h har kapats från 12,9 sekunder till 9,9. Toppfarten är 175 km/h. 
Dragvikten för bromsat släp är 3 000 kg. 
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Land Cruiser får även den andra generationen av Toyota Safety Sense. Det aktiva 
krockskyddssystemet innehåller bland annat kollisionsvarning som kan upptäcka 
fotgängare i både dagsljus och mörker samt cyklister i dagsljus. Även intelligent aktiv 
farthållare ingår. 
 
Precis som tidigare finns Land Cruiser fortsatt tillgänglig i fem- och sjusitsigt utförande. 
Två utrustningsversioner finns också tillgängliga, Invincible och Premium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta:  
Erik Gustafsson --- informationschef TOYOTA Sverige 
: 073-500 65 92 : erik.gustafsson@toyota.se  
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